
Zápisnica  
z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 08.06.2018    
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:          Peter Medvec, starosta obce 

                           Poslanci : E.Topoliová,  P.Mladší, Z.Ganajová, J.Zemjarová 

                           Ildikó Hladonová zapisovateľka                                                         

                           Helena Tomšíková HK 

 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie záverečného účtu 

3. Stanovisko HK k záverečnému účtu 

4. Úprava rozpočtu 

5. Nákup – výmena pozemkov - cyklochodník 

6. Plán práce HK na II.polrok 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

1. XXII. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Konštatoval, 

že v zmysle rokovacieho poriadku  z 5 zvolených poslancov sú prítomní 4 poslanci, teda 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom  

verejného zasadnutia.  

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Eva Topoliová, Peter Mladší 

Zapisovateľka:               Ildikó Hladonová 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie záverečného účtu 

3. Stanovisko HK k záverečnému účtu 

4. Úprava rozpočtu 

5. Nákup – výmena pozemkov – cykolochodník 

6. Plán práce HK na II.polrok 



7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

 

K bodu 2. Schválenie záverečného účtu 

 

 Obecné zastupiteľstvo záverečný účet  schválilo bez výhrad. 

 

 

Hlasovanie:                    za:                          4  

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0  

 

                                                 

 

 

K bodu 3. Stanovisko HK k záverečnému účtu 

2.  K stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Chyžné poslanci nemali 

žiadne pripomienky.  

  

  

 

Hlasovanie:                    za:                          4  

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0  

 

    

 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu 

 

Starosta obce predniesol úpravu rozpočtu  na kúpu a rekonštrukciu rodinného domu . Poslanci 

schválili čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 10 000 €. Na kúpu pozemkov 

pod cyklochodník 5 000 €. 

 

 

 

Hlasovanie:                    za:                          3   

                                       proti :                     0         

                                       zdržal sa:                1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu 5. Nákup – výmena pozemkov – cyklochodník 

Starosta obce oboznámil poslancov o realizícii cyklochodníka. Výmena pozemkov bude 

s Katolíckou cirkvou. Z vlastných finančných operácií sme v úprave rozpočtu vyčlenili 5 000 € 

na kúpu pozemkov. 

  

Hlasovanie:                    za:                          4  

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0  

 

 

 

 

K bodu 6. Plán práce HK na II.polrok 

 Plán práce HK na II .polrok  schváli všetci poslanci. 

 

Hlasovanie:                    za:                          4  

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0 

 

K bodu 7. Rôzne 

Urbárska spoločnosť-pozemkové spoločenstvo Chyžné podalo žiadosť dohodu o ukončení 

nájomnej zmluvy. Poslanci sa dohodli , že ukončenie nájomnej zmluvy bude 30.06.2018.          

 

Hlasovanie:                    za:                          3   

                                       proti :                     0         

                                       zdržal sa:                1 

    

 

Pán starosta oboznámil poslancov o tom že firma ktorá nám zabezpečuje program kataster 

skončila . Ponuka na nový program je od firmy Mapy Slovakia digital, kde  ročný poplatok za 

program je 196 €. 

 

Hlasovanie:                    za:                          4  

                                        proti :                    0         

                                        zdržal sa:               0 

 

K bodu 8. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísal/(a):  Ildikó Hladonová 



 

                                                                       ....................................................     

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Eva Toploiová                                                                       ........................................ 

Peter Mladší                                                                          ........................................ 

 


